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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU  

DANYCH OSOBOWYCH 
 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego  i  Rady (UE) 

2016/679  z  dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  

–  zwanym RODO: 

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: 

ORDER Tomasz Michta, Jęgrzna 24, Łączna 26-140, NIP: 6631575977,  

REGON: 260739778, mail: biuro@pworder.pl,  tel. 41 345 15 13 

2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: 

▪ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której 

dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed 

zawarciem umowy  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,   

 w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych i korzystanie z nich jest wymagane 

przepisami prawa,  

 dochodzenie roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z obowiązków 

umownych lub ustawowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, 

odpowiednio, podnoszącego roszczenie lub strony przeciwnej (pozwanego), na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) i ust. 4 RODO,  

3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być 

zewnętrzni dostawcy a także księgowi, doradcy prawni, organy administracji i sądy. 

4. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

5. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Pani/Pana dane są 

przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego /organizacji międzynarodowej. 

7. Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, w tym profilowania. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń 
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